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 مدارس برينس ويليام العامة 

 ( لمرحلة الروضة FLEأهداف برنامج التربية األسرية ) 

 

إن منهج برنامج التربية األسرية في مدارس برينس ويليام العامة يتوافق مع قوانين مجلس العموم في والية فيرجينيا ومع معايير التعلم 

 لبرنامج التربية األسرية ومع التعليمات التي وضعتها مديرية التربية في والية فيرجينيا. 

 

روضة المرشد الطالبي للمرحلة االبتدائية. يركز برنامج التربية األسرية من مرحلة يقوم بتدريس برنامج التربية األسرية في مرحلة ال

 الروضة حتى الصف الثالث على العالقات األسرية وزيادة الوعي بإساءة معاملة الطفل والوقاية منها. ويتعلم الطالب أهمية الكيان األسري

األسرة وتؤثر على الحياة اليومية. كما يتعلم الطالب عن االختالفات بين  وكيف تقوم الوظائف األسرية والتغييرات التي قد تطرأ على

 المالمسة الجيدة والمالمسة السيئة، وكيف يحددون ويبلغون عن االقتراب غير المرغوب، وكذلك عن طرق الحفاظ على السالمة. 

 

األسرية بأكملها أو من جزء منها. سوف تقدم للطالب   يمكن أن يختار أولياء األمور/األوصياء انسحاب أطفالهم من دروس برنامج التربية

يتم تحديده لكل مدرسة   FLEالمنسحبين أنشطة صفيّة غير عقابية خالل حصة التربية األسرية. إن تاريخ تدريس برنامج التربية األسرية 

 على حدة. 

 

 الحياة األسرية

 

K.1 م. يدرك الطالب أن كل واحد هو فرد في األسرة ويحددون أفراد أسرته 

يحدد الطالب األفراد البالغين واألفراد األطفال في بيتهم. يشتمل هيكل األسرة على والدين بالغين وأقارب  البيان التوصيفي:

العائلة من غير أفراد األسرة القاطنين في نفس المنزل وأسر من أحد األبوين وأسر بالتبني وأسر الرعاية وأسر بزوج األم 

 أو زوجة األب وأسر مختلطة.

 

K.2  .يتعرف الطالب على الطرق اإليجابية التي يوظفها أفراد األسرة في إظهار الحب والتعاطف واالحترام والتقدير فيما بينهم 

يشتمل التدريس على السلوكيات المالئمة التي ينهجها أفراد األسرة فيما بينهم ليعبروا عن الرعاية والحماية  البيان التوصيفي:

 والتوجيه، مثل المعانفة والثناء واإلصغاء والتشجيع والدعم وقضاء الوقت معاً. 

 

 منـع إساءة معاملة الطفل/سالمة الجسم

 

K.3 يجابية أو الصحية( و السيئة )السلبية أو غير الصحية( من قبل  يتعرف الطالب على عالمات المالمسة الجيدة )اإل

 اآلخرين. 

(  2( المالمسة التي تجري أمام أي فرد، )1تحدد عالمات المالمسة الجيدة من قبل اآلخرين كما يلي: ) البيان التوصيفي:

( والمالمسة التي تجري للتنظيف أو 4( المالمسة التي تجعل الطفل يشعر باالرتياح وغير منزعج، )3المالمسة غير السرية، )

( 1( المالمسة التي تعبر عن تعاطف فرد من أفراد األسرة. تشتمل المالمسة السيئة على ما يلي: )5لتقديم الرعاية الطبية، و)

 ( المالمسة التي تولّد مشاعر سيئة.3( المالمسة السرية، و )2مالمسة األعضاء الجنسية في الجسم، )

 

K.4  لى كيفية قول "ال" ألي اقتراب غير الئق من أفراد األسرة أو من الجيران أو من الغرباء أو من يتدرب الطالب ع

 اآلخرين. 

يتعلم الطالب كيف يقولون "ال" بصوت مرتفع بينما يقفون بشكل منتصب ويحدقون النظر إلى الشخص   البيان التوصيفي:

البالغين الذين يوثق بهم إلخبارهم وإلعادة الطلب منهم إلى أن   اآلخر بشكل مباشر. ويكون التركيز على أهمية تمييز األفراد

 يسمع أحد ما ويقدم المساعدة.

 


